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5073603 โภชนาการชุมชน
(Nutrition for Healthy Living)

หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2560

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน / หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
5073603 โภชนาการชุมชน
(Nutrition for Healthy Living)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร เป็นรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ยศสินี หัวดง
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ยศสินี หัวดง
อ.ยศสินี หัวดง
e-mail : yotsinee-d@hotmail.com
ห้องพัก : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถ. สิรินธร
(ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ) ชั้น 4 หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร

โรงเรียนการเรือน
โทรศัพท์ : 0-2423-9453

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและความสาคัญของโภชนาการชุมชนได้
2. นักศึกษาสามารถอธิบายสภาวะอาหารและโภชนาการชุมชนในประเทศไทยได้
3. นักศึกษาสามารถคานวณความต้องการพลังงานและสารอาหารประจาวันที่ร่างกายควรได้รับ
สาหรับคนไทยได้
4. นักศึกษาสามารถประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้วิธีการทางชีวเคมี การวัดสัดส่วนต่างๆของ
ร่างกาย การตรวจร่างกายทางคลินิก และการประเมินอาหารบริโภคได้
5. นักศึกษาสามารถจัดทาโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านโภชนาการได้
6. นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการในชุมชนได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโภชนาการชุมชน และสามารถคานวณความต้องการ
พลังงานและสารอาหารประจาวันที่ร่างกายควรได้รับสาหรับคนไทยได้ รวมทั้งสามารถสามารถประเมินภาวะ
โภชนาการโดยใช้วิธีการทางชีวเคมี วิธีการวัดสัดส่วนต่างๆของร่างกาย การตรวจร่างกายทางคลินิก และวิธีการ
ประเมินอาหารบริโภคได้ ตลอดจนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทาโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
โภชนาการและฝึกปฏิบัติการในชุมชนได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาแผนอาหารและโภชนาการแห่ ง ชาติ ระบาดวิ ท ยาโภชนาการชุ ม ชน สภาวะอาหารและ
โภชนาการของชุมชน การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคลและประชากร โดยวิธีการวัดสัดส่วนต่างๆของ
ร่างกาย การตรวจทางชีวเคมี การตรวจอาการแสดงทางคลินิก และการประเมินการบริโภคอาหาร การติดตาม
และวิเคราะห์โครงการระดับชาติในการแก้ไขปัญหาโภชนาการ การจัดทาโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
โภชนาการ ฝึกปฏิบัติและศึกษานอกสถานที่
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชม.
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ฝึกงาน 30 ชม.
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยประกาศให้นักศึกษาทราบ ให้ e-mail และเบอร์โทรศัพท์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม (TQF 2.2.1 (1-2,5))
1) การมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.2.1 (1))
2) ความมีวินั ย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิ ดชอบต่อตนเองและสั งคม เคารพกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม (2.2.1 (2))
3) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (2.2.1 (5))
1.2 วิธีการสอน
1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อนร่วมงาน
2) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) อธิบายความสาคัญของการมีจิตสานึกในการประกอบอาชีพงานโภชนาการในด้านชุมชน
4) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้ความสาคัญในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีวินัย การเคารพใน
ความคิดเห็น
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนจากการเรียนในชั้นเรียนนั้นๆ
2) การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาและการฝึกปฏิบัติงาน และการมีสัมมาคารวะ
ต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในศาสตร์ด้านโภชนาการ โภชนคลินิก และการประกอบอาหาร
สามารถประยุ กต์ใช้ความรู้ และทักษะความช านาญในการประกอบวิ ชาชีพ ได้ ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุม (TQF 2.2.2 (1,3))
1) การมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสาคัญของราย วิชาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ (2.2.2 (1))
2) ความสามารถในการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ (2.2.2 (3))
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยายประกอบสื่อการสอน การจัดแบ่งกลุ่มการอภิปราย การระดมสมอง
2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งคาถามเกี่ยวกับข้อสงสัยที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน และ ให้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
3) จัดให้มีการฝึกการคิดวิเคราะห์โดยให้มีการทารายงานจากกรณีศึกษา และ มีการนาเสนอใน
ห้องเรียน
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2.3 วิธีการประเมินผล
1) ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการเรียน
2) ทดสอบกลางภาค โดยสอบภาคทฤษฎี
3) จัดเก็บคะแนนจากงานที่มอบหมายให้ในแต่ละครั้ง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้องครอบคลุม (TQF 2.2.3 (3))
1) ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น (2.2.3 (3))
3.2 วิธีการสอน
1) วิเคราะห์และยกตัวอย่างกรณีศึกษา
2) ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการทางานเป็นทีมและการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3) อธิบาย ถึงตัวอย่างของการคิดวิเคราะห์ และ ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลรายบุคคลและกลุ่มจากการฝึกปฏิบัติการ
2) การนาเสนอรายงาน
3) การทดสอบปลายภาค ทฤษฎี
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ผู้เรีย นต้องมีทักษะในการอยู่ ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม (TQF 2.2.4 (1-2, 4-5))
1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม (2.2.4 (1))
2) ความสามารถในการปรั บตัวและทางานร่มกับผู้ อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ (2.2.4 (2))
3) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ (2.2.4 (4))
4) ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒ นาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (2.2.4 (5))
4.2 วิธีการสอน
1) แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการโดยกาหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนในกลุ่มอย่างชัดเจน
2) นาผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานกลุ่มมาหาข้อผิดพลาดและสาเหตุว่าเกิดจากความบกพร่องส่วนใด
3) ชี้แนะแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทางานเป็นทีม
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2) ประเมินความรับผิดชอบจากการเข้าฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
3) ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานของนักศึกษา

5

4) ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนาเสนอ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้ าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม (TQF 2.2.5 (2,3))
1) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็นและฟัง ถ่ายทอดและนาเสนอ
ข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ (2.2.5 (2))
2) ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2.2.5 (3))
5.2 วิธีการสอน
1) ใช้สื่อเทคโนโลยีการสอนสมัยใหม่เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการสอน
2) การแนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
3) มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วยตัวเองทางเว็บไซต์ และสื่อการสอนทางอินเตอร์เน็ต โดยมีแหล่ง
อ้างอิงที่เชื่อถือได้
4) งานที่มอบหมายต้องมีการนาเสนอในรูปเอกสารและสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินทักษะภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
2) ประเมินจากทักษะการพูด การตอบคาถาม และการใช้สื่อสารสนเทศในการนาเสนอรายงานในชั้น
เรียน
3) ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

แนะนาการเรียนการสอน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโภชนาการชุมชน
- ความหมายและความสาคัญของ
โภชนาการชุมชน
- สภาวะอาหารและโภชนาการชุมชนใน
ประเทศไทย
- ศึกษาแผนอาหารและโภชนาการ
แห่งชาติ
- ศึกษาข้อกาหนดความต้องการพลังงาน
และสารอาหารประจาวันที่ร่างกายควร

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
4
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
อาจารย์ยศสินี
PowerPoint
- ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา
จุดประสงค์และ เป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลตาม
มคอ.3
- แนะนาวิธีการและแหล่งสืบค้น
- เอกสารประกอบการสอน
- แนะนาหนังสือและ website
เพิ่มเติม

6

สัปดาห์ที่

2

3

หัวข้อ/รายละเอียด
ได้รับสาหรับคนไทย
- วิธีการกาหนดความต้องการพลังงาน
และสารอาหาร
การประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้
วิธีการทางชีวเคมี
- การประเมินภาวะโภชนาการของ
สารอาหารโปรตีน
- การประเมินภาวะโภชนาการของ
สารอาหารไขมัน
- การประเมินภาวะโภชนาการของวิตามิน
ที่ละลายในน้า
- การประเมินภาวะโภชนาการของวิตามิน
ที่ละลายในไขมัน
- การประเมินภาวะโภชนาการของเกลือ
แร่และแร่ธาตุ
การประเมิ น ภาวะโภชนาการโดยใช้
วิธีการวัดสัดส่วนต่างๆของร่างกาย
- องค์ประกอบของร่างกาย
- วิธีการที่ใช้ในการประเมินองค์ประกอบ
ของร่างกาย
- การวัดสัดส่วนต่างๆของร่างกาย
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของ
เด็ก

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้

ผู้สอน

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน

อาจารย์ยศสินี

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน

อาจารย์ยศสินี

4

การประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้
วิธีการวัดสัดส่วนต่างๆของร่างกาย
(ต่อ)
- การประเมินภาวะโภชนาการจากการวัด
เส้นรอบแขนและเส้นรอบศีรษะของเด็ก
- การประเมินภาวะโภชนาการจากการวัดเส้น
รอบวงต่างๆในผู้ใหญ่
- การประเมินภาวะโภชนาการจากการวัด
ปริมาณไขมันใต้ผิวหนังในผูใ้ หญ่

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
อาจารย์ยศสินี
PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
- มอบหมายให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มใน
ชั้นเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม กลุม่ ละ
เท่าๆกัน โดยให้แต่ละกลุม่ หมุนเวียน
เป็นกลุ่มเวร ซึ่งมีหน้าที่ในการเบิก รับ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติ

5

การฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะโภชนาการโดย
วิธีการวัดสัดส่วนต่างๆของร่างกาย

4

- นักศึกษาฝึกปฏิบตั ิ
- อาจารย์สรุปการฝึกปฏิบัติ
- มอบหมายให้นกั ศึกษาทารายงาน
การวิจัยเพื่อนในชั้นเรียน โดยการบูร
ณาการความรู้จากการประเมินภาวะ
โภชนาการโดยใช้วิธีการวัดสัดส่วน
ต่างๆของร่างกาย และรายงาน
ผลการวิจัยในสัปดาห์ที่ 15

อาจารย์ยศสินี

7

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
4
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน

ผู้สอน

6

การประเมินภาวะโภชนาการโดยการ
ตรวจร่างกายทางคลินิก
- อาการแสดงที่ตรวจได้ทางคลินิกซึ่งบ่งชี้
ถึงโรคขาดสารอาหาร
- อาการแสดงที่ตรวจได้ทางคลินิกซึ่งบ่งชี้
ถึงโรคขาดวิตามิน
- อาการแสดงที่ตรวจได้ทางคลินิกซึ่งบ่งชี้
ถึงโรคขาดแร่ธาตุ

7

การฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะโภชนาการ
โดยวิธีการตรวจร่างกายทางคลินิก

4

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
- อาจารย์สรุปการฝึกปฏิบตั ิ

8

สอบกลางภาค
การประเมินภาวะโภชนาการโดยวิธีการ
ประเมินอาหารบริโภค
- การประเมินอาหารบริโภคโดยใช้
แบบสอบถามความถี่ในการบริโภคอาหาร
(Food frequency questionnaire;
FFQ)
- การประเมินอาหารบริโภคโดยใช้
แบบสอบถามความถี่กึ่งปริมาณในการ
บริโภคอาหาร (Semi-quantitative
food frequency questionnaire;
Semi-FFQ)
- การประเมินอาหารบริโภคโดยใช้แบบ
บันทึกอาหารบริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
(24-hour dietary recall)

4

- สอบภาคทฤษฏีเนื้อหาตั้งแต่สัปดาห์ อาจารย์ยศสินี
ที่ 1-7 เวลา 1 ชั่วโมง
อาจารย์ชี้แจงระเบียบวิธีการสอบ
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน

9

การฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ เพื่อนามาใช้
ในการประเมินภาวะโภชนาการโดยการ
สร้างแบบสอบถามการบริโภคอาหารทั้ง 3
ประเภท

4

- นักศึกษาฝึกปฏิบตั ิ
- อาจารย์สรุปการฝึกปฏิบัติ

อาจารย์ยศสินี

10

การฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบตั ิการประเมินภาวะโภชนาการ
โดยวิธีการประเมินอาหารบริโภค

4

- นักศึกษาฝึกปฏิบตั ิ
- อาจารย์สรุปการฝึกปฏิบัติ
- มอบหมายให้นกั ศึกษาทารายงาน
การวิจัยเพื่อนในชั้นเรียน โดยการบูร
ณาการความรู้จากการประเมินภาวะ
โภชนาการโดยวิธีการประเมินอาหาร
บริโภค และรายงานผลการวิจยั ใน
สัปดาห์ที่ 15

อาจารย์ยศสินี

อาจารย์ยศสินี

อาจารย์ยศสินี

8

สัปดาห์ที่
11
12

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
ศึ ก ษาการจั ดท าโครงการเพื่ อ เผยแพร่
4
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
ความรู้ทางด้านโภชนาการ
PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
การฝึกปฏิบัติ
4
- นักศึกษาฝึกปฏิบตั ิการจัดทา
- การจัดทาโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้
โครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ทางด้านโภชนาการ
โภชนาการ

13

ศึก ษาการจั ดท าสื่ อ การสอนส าหรั บ ให้
โภชนศึกษาในชุมชน

4

14

การฝึกปฏิบัติ
- การจัดทาสื่อการสอนสาหรับให้โภชน
ศึกษาในชุมชน

4

15

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย
- นักศึกษานาเสนอรายงานการวิจัยเพื่อน
ในชั้ น เรี ย น เรื่ อ งการประเมิ น ภาวะ
โภชนาการโดยใช้วิธีการวัดสัดส่วนต่างๆ
ของร่างกาย และเรื่องการประเมินภาวะ
โภชนาการโดยวิ ธี ก ารประเมิ น อาหาร
บริโภค
สอบปลายภาค

4

16

ผู้สอน
อาจารย์ยศสินี
อาจารย์ยศสินี

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
- นักศึกษาฝึกปฏิบตั ิการจัดทาสื่อการ
สอนสาหรับให้โภชนศึกษาในชุมชน

อาจารย์ยศสินี

- อาจารย์สรุปผลการนาเสนอรายงาน
การวิจัย

อาจารย์ยศสินี

อาจารย์ชี้แจงระเบียบวิธีการสอบ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1

2

ผลการ
เรียนรู้
2.2.1(1), 2.2.1(2),
2.2.1(5), 2.2.2(1),
2.2.2(3), 2.2.3(3),
2.2.4(1), 2.2.4(2),
2.2.4(4), 2.2.4(5),
2.2.5(2)
2.2.1(1), 2.2.1(2)

วิธีการประเมิน
การประเมินพฤติกรรมด้านความรู้และทักษะ
รวมถึงความรับผิดชอบในการทางานเป็นกลุ่ม
(การฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะโภชนาการเป็น
กลุ่ ม การจั ด ท าสื่ อ โภชนศึ ก ษา การสร้ า ง
เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ภาวะโภชนาการ
รายงาน และการสอบภาคทฤษฎี)
การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบ (การเข้าชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย และการ
นาเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน)

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

70%

1-15

10%

9

กิจกรรม
ที่
3

ผลการ
เรียนรู้
2.2.1(1), 2.2.2(1),
2.2.3(3), 2.2.4(1),
2.2.4(2), 2.2.4(4),
2.2.4(5), 2.2.5(2),
2.2.5(3)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

15

20%

การประเมิน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
วิเ คราะห์ การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะโภชนาการ
- การนาเสนอรายงานการวิจัยจากการบูรณา
การการเรียนการสอน

3. การประเมินผล
3.1 ประเมินผลระหว่างภาค ร้อยละ 70 แบ่งออกตามกิจกรรมและเนื้อหาดังนี้
- การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
5 คะแนน
- มอบหมายงาน ความรับผิดชอบ
5 คะแนน
- สอบกลางภาค
20 คะแนน
- ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะโภชนาการ
20 คะแนน
- การนาเสนอรายงานการวิจัยจากการบูรณาการ
20 คะแนน
การเรียนการสอน
3.2 ประเมินผลปลายภาค ร้อยละ 30
- สอบทฤษฎี
รวม

30 คะแนน
100 คะแนน

เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+

ช่วงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74

ระดับผลการเรียน
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
60-69
55-59
50-54
ต่ากว่า 50

หมายเหตุ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการไม่ต่ากว่า 85 %
(ยกเว้นกรณีมีเหตุจาเป็น)
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ยศสินี หัวดง. (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโภชนาการชุมชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เกษมสันต์. (2549). กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร :
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โสภณการพิมพ์.
ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ และ อุรุวรรณ วลัยพัชรา. (2532). โภชนากร การออกกาลังกายและการ
เติบโตในเด็ก. ก้าวไปกับโภชนาการเพื่อสุขภาพ. สถาบันวิจัยโภชนาการ และคณะแพทย์
ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร.
คณิณญา พรนริศ. (2536). โภชนศาสตร์พื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
จินตนา เวชสวัสดิ.์ (2548). กายวิภาคศาสตร์. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
นัยนา บุญทวียุวัฒน์. (2546). ชีวเคมีทางโภชนาการ. กรุงเทพฯ : ซิกม่า ดีไซด์กราฟฟิก.
ปราณีต ผ่องแผ้ว. (2539). โภชนศาสตร์ชุมชน ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว. กรุงเทพมหานคร : ลิฟวิ่ง ทรานส์ มีเดีย.
พิภพ จิรภิญโญ.(2538). โภชนศาสตร์คลินิกในเด็ก. กรุงเทพฯ : ชวนชมการพิมพ์.
เรืองวิทย์ ตันติแพทางกูล. (2547). คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน. ใน อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ (บก.).
โภชนาการก้าวหน้า. กรุงเทพ : บียอนด์เอ็นเทอร์ไพรช์.
สรรเสริญ ทรัพโตษก. (2531). โภชนาการเชิงชีวเคมี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่แนะนา
www.nutritionthailand.or.th
www.nu.mahidol.ac.th
www.nutrition.anamai.moph.go.th
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การสาธิต และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชาหรือหลักสูตร จากการสุ่ม
สังเกตการสอน และการสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
ต่อเนื่องจากการประเมินการสอนทางหลักสูตร โดยจัดการประชุมระดมความคิดและหาข้อมูลในการ
พัฒนาแนวการสอนดังนี้
- การประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ บริษัทเอกชน
- การสัมมนาการเรียนการสอน
- การทาวิจัยภายในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทบทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ได้จากการสอบถามนักศึกษา การ
ตรวจเช็คผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากข้อสอบ รายงาน ผลงาน และ
วิธีการให้คะแนนพฤติกรรม
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบมาตรฐานและผลสั มฤทธิ์ในรายวิช า ได้มี การวางแผนการพิจารณา
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดย อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและวิธีการสอน ตลอดจนนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาการสอนให้
สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและยุคสมัย สามารถนาไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ เพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรพิจารณาเสนอแนะความคิดเห็นและสรุปวางแผนการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
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